Returadresse:
ARBEID I LVIV
v/Vidar Tjomsland
Skinneneveien 236
3178 Våle

ARBEID I LVIV

Kontakt informasjon :

Nyhetsbrev — April 2005

Kontaktgruppen ”Arbeid i Lviv” består av :
Kjell Arve Tolås
Adr.: Østerliveien 51, 1153 Oslo
Tlf: 23382778 / Mob: 92480358
E-post : kjell.arve.tolaas@sensewave.com
Christian Reme
Adr.: Remekollen 10, 4521 Spangereid
Tlf: 38257200 / Mob: 41242750
E-post: christian.reme@reme.no
Vidar Tjomsland
Adr.: Skinneneveien 236, 3178 Våle
Mob: 93022579 / Jobb: 33065454
E-post: vidar@tjomsland.net

GI DIN GAVE TIL…...

Volodja & Irina Girnjak
Postadresse i Ukraina er :

RADITSJ 13
79035 LVIV
UKRAINE

Arbeid i Lviv
v/ Vidar Tjomsland
Skinneneveien 236
3178 Våle

Giverkonto: 3138.25.45470
Bedriftsfond: 3138.10.47140

E-post:
volodja.girnjak@mail.ru
Telefon
+380 322 404285

Barna i menigheten liker å synge om Jesus Den eldste jenten (til høyre) er av og
til med å synger i menighetens lovsangsteam. Kanskje du kjenner igjen en liten
gutt også, Det er Volodja og Irinas sønn Roman, han vil også være med å synge.

Takk!
Vi vil igjen benytte anledningen til å takke alle dere som gir
gaver til Arbeid i Lviv, enkeltgaver eller fast hver måned!
TAKK FOR DERES STØTTE!

Se også våre hjemmesider på Internett:

http://www.lviv.no

Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
Apg 2:44

E-post: post@lviv.no
Internet: www.lviv.no
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Sang- og musikkgruppe....

Barne- og Ungdomsarbeidet....

Dette er litt historie om hvordan musikktjenesten i Smyrna menigheten har utviklet seg.

Smyrna menigheten i Lviv driver et barnearbeidet som virker i to retninger: Barneklubben ”Awana” og Sommerleirene for barn.

Det er alltid behov for å ha folk som kunne synge. Dette behovet hadde vi
også på våre møter i menigheten på 90-tallet. På grunn av det ble det
startet et kor med Vasiliy Baran som leder. Etter hvert så vi behovet av å
ha et lovsangsteam. Dette teamet deltar alltid på evangeliseringsmøter.

- Barneklubben Awana har
som mål å evangelisere barn
fra ufrelste hjem. En viktig
ting som vi ser gjennom dette
arbeidet er å komme i kontakt
med barnas foreldre. Per i
dag kommer det flest barn fra
ufrelste familier på barneklubben. Vi ser at Herren har forvandlet livet til noen av barna. Det har vi også fått tilbakemeldinger fra foreldrene
om. Utenom de tradisjonelle
samlingene reiser vi bl.a. til museer, og ut i skogen. Det har var organisert
forkjellige konkurranser for barna. Av og til arrangerer vi treff med andre
barneklubber i byen.

Menigheten startet et arbeid i en
annen kommune (Skole) i vårt
fylke. Der hadde vi mange evangeliseringsmøter, og lovsangsteamet hadde ansvaret for flere av
dem. Under disse møtene fikk
denne gruppen navnet "Rene kilder". I Skole kommune fikk vi kontakt med myndighetene. De ville
at vi skulle hjelpe fattige folk. Vi
holdt møter for folket der. Mange
folk i denne kommunen ser negativt på evangeliske kristne. Men allikevel
samlet vi mange mennesker. I en av landsbyene var det samlet rundt 200
mennesker. På alle disse møtene inspirerte lovsangsgruppa folket med
sanger om Jesus Kristus.
Møter i menigheten hvor sangen ledes av lovsangsteamet er:
Evangeliseringsmøter/Vekkelsesmøter, Barnevelsignelser, Nyttårsfest,
julefest, Påskefest, Høsttakkefest fest, Dåp i menigheten og Brylluper.
Sanggruppen er også med å leder sangen på de vanlige møtene i menigheten, blant annet med duettsang og solosang.
Vår lovsansgruppe deltar ikke bare på møter som arrangeres av vår menighet, men vi deltar også på møter i forkjellige menigheter i Vest-Ukraina,
ofte på forskjellige stevner.
Det er vanlig i Ukraina at dåp er ute (f.eks. i en innsjø). Derfor kommer
ufrelste folk til sånne møter. Og vi holder friluftsmøter for dem. Lovsangsteamet står i spisen for dette.
I Ukraina er det også vanlig at en lovsangsgruppe leder bryllupet, så vår
gruppe har deltatt i flere brylluper.
Vi er veldig glad i å synge og forkynne evangeliet om Jesus.
Internet: www.lviv.no
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- Sommerleirene for barn har stor suksess. Vi har nå arrangert sommerleirer 3 år på rad. På den første leiren var det litt over 10 barn. På den
tredje var det ca. 50 barn (en tredjedel av dem er barn fra ufrelste familier). I år (2004) gav vi også ut et skjema til barna hvor de skulle svare på
flere spørsmål. Det ene av spørsmålene var om de kjenner Gud. 13 svarte
at de ble kjent med Jesus på leieren. En gutt på leieren var vanskelig og
ville ikke høre om Jesus, men etter leieren sa han at han er glad at han
fikk høre om Jesus.
I framtiden vil menigheten satse på:
1. Å utvide klubben ”Awana”,
2. Å leie større rom for barnemøtene,
3. Å reise og evangelisere med Awana programmet over hele fylket,
4. Å arrangere sommerleir til neste år også.
Sommerleir
Vi planlegger å ha opp til 70 barn på leiren i år. En del av dem vil være
barn fra ikke kristne hjem. Vi skal dele barna i to grupper. De som er mindre skal være i den første gruppen. De vil få helse oppbyggelse og kunnskap om Kristus. I den andre gruppen vil det bli barn som er litt eldre. Dem
vil vi evangelisere. Denne leieren vil vare 10 dager.
Internet: www.lviv.no
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Aksjon Internatskole

Smyrna menigheten

Som vi tidligere har fortalt
ble denne aksjonen avsluttet
i fjor høst, da vi fikk gitt støtte til oppussing av matsalen
på Internatskolen.
Dette arbeidet ble fullført, og
vi har nå mottatt dette takkebrevet fra Internatskolen:

En kveld i januar hadde lovsangsteamet planleggingsmøte Irina Girnjak
ble valgt som leder for lovsangsteamet. Lovsangsteamet har også fått
penger fra Norge, som er blitt samlet inn på møter med Volodja Girnjak.
For disse pengene er det blitt kjøpt forsterker
I begynnelsen av februar var det planleggingsmøte for sommerleir for
barn, og Volodja ble valgt til leder for denne komiteen. Menigheten regner
med at det vil bli ca 60 barn på årets sommerleir..

Fra
Verhnosinovidna internatskole for barn med psykiske handikapp.
Til
Organisasjonen “Arbeid i Lviv” i Norge
Administrasjonen for internatskolen uttrykker ekte takknemlighet på
vegne av skolens arbeidere, studenter og foreldre, til alle menigheter og personer som har tatt del i denne innsamlingen av penger til
reparasjonene på skolen.
I den perfekt reparerte og ominnredede matsalen føler barna seg
komfortabel, de kan innta måltidene i fine omgivelser. Noe som gjør
at de ønsker å være her lenger.
Igjen ønsker vi oppriktig å takke dere alle. Vi ønsker helse og fremgang for dere alle. 100 små hjerter husker dere og deres godhet.

Utpost menigheten Bibrka.
Planla før nyttår å kjøpe
nye pulter til søndagsskolen. Og da denne Menigheten også mottok penger fra
”Arbeid I Lviv” i vinter, brukte de disse pengene til
oppussing av lokalet og
kjøp av nye pulter til søndagsskolen. På bildet til
høyre ser du lederen for
menigheten i Bibrka stå i bakgrunnen (til venstre) sammen med Volodja,
sammen med noen av søndagsskolebarna ved de nye pultene.
I desember besøkt Volodja et barnehjem hvor
han delte ut varme jakker og genserer til foreldreløse barn. Han forteller at det var spesielt å se
et barn som for første gang I sitt liv får varme
hansker eller sko.
Han hadde jobbet litt med å få hjelpesending til
barnehjemmet. De fant transport og folk som
hadde dette. De har fått bra respons fra ledelsen på dette barnehjemmet.

Må Gud velsigne dere med sin nåde!
Hilsen Skolens studenter, arbeidere og foreldre
v/Rektor Irena Maystrenco

Barna gleder seg over
varme klær og sko.

Igjen ønsker vi å takke alle som gav en gave til denne aksjonen!

Barna i utpostmenigheten Bibrka
får gaver.
Internet: www.lviv.no
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Volodja og Irina

Ny pengeseddel i Ukraina

Det går bra med familien Girnjak.
Lille Roman vokser, og Volodja og
Irina står i tjenesten for Herren.

I 2004 fikk Ukraina nye pengesedler. Den Ukrainske valutaen heter Grivni.

Det kommer mye snø om vinteren.
Men når det er tid for å kjøre på
møter, skraper og børster han bilen ren for snø og is, og reiser for å
forkynne om Kristus. Volodja forteller at på veiene er det glatt, og det
kan være farlig, men når han vet at
det er folk som venter på å få høre Ordet da ber han og kjører I Jesu navn.

...om dere skal leve i kjærlighet
med hverandre da skal Gud være
hos dere... (Se bilde til høyre)

På denne seddelen står det:

En av søndagene i januar reiste Volodja til en annen menighet for å forkynne. Han hadde også med seg lovsangsgruppa fra menigheten som
sang på dette møtet. På dette møtet var det flere som rakte opp sine hender, og vi ba for dem. Dette møtet var mange mil fra Lviv og siden veiene
ikke alltid er like bra i Ukraina måtte de begynne å reise kl 6.30 om morgenen. Ofte når de er rundt og deltar på møter får de ingen penger for dette,
og må betale bensinen selv. Når de da reiser 2 biler over lange strekninger kan dette bli dyrt for dem. Men de ser at Herren bruker dem i tjenesten
så de gir alt for Jesus.
Volodja forteller også at han en
dag besøkte en ufrelst kreftsyk
ung mann på sykehus, og fikk
vitnet for både han og hans familie om at finnes håp.

Under Sovjetunionen som var ateistisk, var Gud forbudt. Men nå i ukraina etter 13 år som selvstendig land,
har Gud nådd noen av de som styrer
landet, at de har begynt å tenke på
Gud. De har på en måte også akseptert at Gud finnes

Ny president i Ukraina
Den 23.januar ble Viktor Jusjtsjenko innsatt som
ny president i Ukraina. Etter at det første valget i
november ble erklært ugyldig på grunn av valgfusk, vant han omvalget den 26.desember.
Jusjtsjenko ble tatt i ed i det ukrainske parlamentet
som den tredje president etter bruddet med Sovjetunionen. Den nyvalgte presidenten avla eden
med hånden på Bibelen og grunnloven.

I huset til volodja og Irina bor det
nå også to jenter fra Volodjas
slekt, som studerer i Lviv. Men
det er ofte at det er flere som
besøker dem. Av og til kan det
ligge opptil 8-9 personer hos de.
Det kan av og til bli litt mye jobb
for Irina. De hadde en pastor fra
Fra et møte i april hvor det var samlet
Kiev på besøk, og Volodja fortelrundt 500 mennesker. Volodja ber for fol- ler at det var interessant å ha en
ket, og i sin hånd holder han mange lapper sånn pastor hjemme hos seg.
hvor folket har skrevet sine bønnebehov.

Gave til arbeidet

Internet: www.lviv.no

Internet: www.lviv.no
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Vedlagt er en giro også denne gangen, hvis du ønsker å gi en gave til arbeidet kan du bruke denne. Vi ønsker ikke presse eller mase på noen.
Mange av dere er trofaste givere allerede, og det er vi takknemlige for.
I utgangspunktet sendte vi ut nyhetsbrevene uten giroblankett, men fikk
tilbakemelding om at noen ønsket blankett for gaver, derfor gjør vi det nå.
Så hvis du kjenner at du har lyst til å være med å støtte arbeidet, er vi veldig takknemlige for det.
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